CoopStroom cvba is eenenergiecoöperatie in noordelijk West-Vlaanderen. Ons
doel is om inwoners eigenaar en medestander te laten zijn in lokale, duurzame
energieproductie. Hiertoe produceert CoopStroom lokaal duurzame energie.
CoopStroom ging in 2017 van start en heeft intussen diverse zonneenergieprojecten lopen, waardoor een versterking en verdere professionalisering
zich opdringt.
CoopStroom heeft een vacature voor:

Coördinator Zonne-energie (deeltijds)
Je functie









Je volgt de lopende projecten technisch en administratief op. Je doet plaatsbezoeken en voert
onderhandelingen.
Je bouwt goede contacten uit met de contactpersonen rond de diverse projecten. Je reageert alert
en klantvriendelijk op hun vragen en bekommernissen.
Je schrijft opdrachten uit, controleert offertes en volgt werven op.
Je zoekt opportuniteiten voor nieuwe projecten en werkt deze technisch, financieel en
administratief uit.
Je adviseert en rapporteert aan de raad van bestuur, neemt deel aan vergaderingen, helpt bij het
opstellen van agenda’s en verslagen.
Je zorgt voor overzicht en kennisborging door de relevante documenten, activiteiten en
contactpersonen digitaal te ordenen.
Je houdt contact met andere energiecoöperaties en de koepelorganisatie Rescoop.
Je werkt aan subsidiedossiers, zowel voor nieuwe projecten als voor personeelskosten.

Profiel









Je bent technisch onderlegd inzake zonne-energie installaties en hebt hiertoe een relevant
diploma of kennis door ervaring.
Je bent vlot en klantvriendelijk in de omgang.
Je denkt probleemoplossend en bent alert voor opportuniteiten.
Je hebt voldoende computervaardigheid, bent administratief nauwgezet en werkt deontologisch
correct.
Je kan goed zelfstandig werken, maar ook samenwerken met anderen.
Je kan je vlot verplaatsen binnen de regio Noord-West-Vlaanderen.
Je bent het coöperatief gedachtengoed genegen.
Je kan vrij snel in dienst treden.

Aanbod






Een opdracht tot eind 2021. Verlenging is mogelijk als voldoende financiering gegarandeerd is.
Een deeltijdse bediende-overeenkomst (40% VTE) van onbepaalde duur.
Een bruto maandwedde (40%) van 1381,58 euro en maaltijdcheques.
Een soepele werkregeling, met kantoor in Brugge; thuiswerk bespreekbaar.
De unieke kans om een jonge energiecoöperatie verder uit te bouwen.

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 8 mei 2020, door je CV en motivatiebrief te mailen
aan jacques.houtekamer@coopstroom.be . Voor meer info over de functie kan je
contact opnemen via mail tomas.naudts@coopstroom.be of telefonisch bij Tomas
Naudts op nummer 0477-351071.
_________________

